
ومشى يف موضع  ,وبين لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرف على املعركة: الطالب 

فما تعدى  ؛) هذا مصرع فالن وهذا مصرع فالن وهذا مصرع فالن إن شاء اهللا( املعركة وجعل يشري بيده: 

اللهم هذه  (أحد منهم موضع إشارته؛ فلما طلع املشركون وتراء اجلمعان قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

وقال: اللهم  سولك وقام ورفع يديه واستنصر ربهدك وتكذب ر يش جاءت بخيالئها وفخرها جاءت تحآقر 

يا رسول اهللا أبشر  :ق من ورائه وقالووعدك فالتزمه الصديعهدك أنجز لي ما وعدتني اللهم إني أنشدك 

واستنصر املسلمون اهللا واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه  )فوا الذي نفسي بيده لينجزن اهللا لك ما وعدك 

أوحى اهللا إىل رسوله  و ,فأوحى اهللا إىل مالئكته أين معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب

كم وقيل يردف بعضهم ردف ل ممن املالئكة مردفني؛ قرئ بكسر الدال وفتحها فقيل: املعىن إ أنين ممدكم بألف

إذ تقول  ((مل يأتوا دفعة واحدة؛ فإن قيل هاهنا ذكر أنه أمدهم بألف ويف سورة آل عمران قال: بعضها أرساال 

ن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة آالف من المالئكة منزلين بلى إ

فكيف اجلمع بينهما ؟ قيل: قد اختلف يف  فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آالف من المالئكة مسومين ))

   ثة آالف والذي باخلمسة على قولني:هذا اإلمداد الذي بثال

قول الضحاك أحدمها أنه كان يوم احد وكان إمدادا معلقا على شرط فلما فات شرطه فات اإلمداد؛ وهذا 

رواية الأنه كان يوم بدر وهذا قول ابن عباس وجماهد وقتادة و  :ومقاتل وإحدى الروايتني عن عكرمة؛ والثاين

 ((وحجة هؤالء أن السياق يدل على ذلك فإنه سبحانه قال:  ,من املفسرينخرى عن عكرمة اختاره مجاعة األ

شكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة فاتقوا اهللا لعلكم ت

 :أي هذا اإلمداد وما جعله اهللا )) ((إىل أن قال:  بثالثة آالف من المالئكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ))

ثالثة آالف مث أمدهم بتمام  لما استغاثوه أمدهم بتمامف :قال هؤالء إال بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم )) ((

ر هلا من أن داد أحسن موقعا وأقوى لنفوسهم وأسف ملا صربوا واتقوا ؛ فكان هذا التدريج ومتابعة اإلممخسة آال

وهو مبنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة؛ وقالت الفرقة األوىل: القصة يف سياق أحد وإمنا  ,يأيت ا مرة واحدة

إذ عدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال و  ((أدخل ذكر بدر اعرتاضا يف أثنائها فإنه سبحانه قال: 

 ((مث قال:  الطائفتان منكم أن تفشال واهللا وليهما وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون )) تواهللا سميع عليم إذ هم

يهم ملا نصرهم ببدر وهم فذكرهم نعمته عل ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة فاتقوا اهللا لعلكم تشكرون ))

ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة آالف من  ((ىل قصة أحد وأخرب عن قول رسوله هلم: عاد إ أذلة، مث

واإلمداد الذي  ,مث وعدهم أم إن صربوا واتقوا أمدهم خبمسة آالف؛ فهذا من قول رسوله المالئكة منزلين ))



والقصة يف  ,وهذا معلق على شرط وذلك مطلق ,ببدر بألفإمداد ببدر من قوله تعاىل؛ وهذا خبمسة آالف و 

والقصة يف سورة أنفال قصة بدر  ,سورة آل عمران هي قصة أحد مستوفاة مطولة وبدر ذكرت فيها اعرتاضا

ويأتوكم من فورهم هذا  ((مستوفاة مطولة؛ فالسياق يف آل عمران غري السياق يف األنفال يوضح هذا أن قوله: 

حد؛ وهذا يستلزم أن يكون اإلمداد املذكور فيه فال يصح قوله إن اإلمداد ذا العدد  قد قال جماهد إنه يوم أ ))

  أعلم.وإتيام من فورهم هذا يوم أحد واهللا  ،كان يوم بدر

 ع شجرة .ذ يصلي إىل ج : وبات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفصل

للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة إذ تقول  ((أيهما أصح؛   ومل يرجحنيهذين القولذكر : الشيخ 

آالف من المالئكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آالف من 

مسة يف أحد فال إشكال؛ وإن جعلناه يف بدر ففيه إشكال اخلثالثة و الفإن جعلنا اإلمداد ب المالئكة مسومين ))

إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من المالئكة مردفين وما  ((ر: ألن اهللا قال يف قصة بد

شكال إذا جعلناها يف بدر؛ فيكف اجلمع بني ثالثة ومخسة وألف ؟ أجاب اإللكن  جعله اهللا إال بشرى ))

مداد يف أنه خمتلف؛ وأن اإل مسة؛ ولكن إذا تأملت السياق وجدتبعضهم بأن اهللا أمدهم بألف مث بثالثة مث خب

تقوا ومل حيصل منهم صرب بل حصل من بعضهم معصية؛ ومعلوم أن املعلق يصربوا ويأحد إمنا كان بشرط وهو أن 

وملا مل يتحقق  ,اإلمداد الذي هو مشروط كان يف أحدهذا على شرط ال يتم إال بوجود شرطه؛ وهذا مما يؤيد أن 

كون اإلمداد فني ويفني أو مردَ بألف من املالئكة مردِ  درالشرط مل يتحقق املشروط؛ وعلى هذا يكون اإلمداد يف ب

مخسة لكنه مشروط بشرط مل يتحقق، وإذا مل يتحقق الشرط مل يتحقق املشروط؛ وعلى هذا يف أحد بثالثة أو 

وسنأيت إن شاء اهللا يف التفسري ما يبني أن  ,فاملالئكة مل تقاتل يف أحد ومل ميد املسلمون بأحد منهم يف أحد

  هو هذا . الراجح

وبات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي إىل جذع شجرة هناك وكانت ليلة اجلمعة السابعة  : فصل:الطالب

عشرة من رمضان يف السنة الثانية؛ فلما أصبحوا أقبلت قريش يف كتائبها واصطف الفريقان فمشى حكيم بن 

 ه. ذلك أبو جهل وجرى بينه وبني عتبة كالم أحفظَ فأىب ,ال يقاتلوا عتبة بن ربيعة يف قريش أن يرجعوا و حزام و

  أغاظه أحفظه يعين أغاظه يعين أثار حفيظته وهو كناية عن إغضابه وإغظاته. ,حصل منه غيظ: الشيخ 

واعمراه  :سته وصرخي أن يطلب دم أخيه عمرو فكشف عن ارم: وأمر أبو جهل أخا عمرو بن احلضالطالب

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصفوف مث رجع إىل العريش هو وأبو بكر ل وعدّ  ,فحمي القوم ونشبت احلرب

وخرج  ,وقام سعد بن معاذ يف قوم من األنصار على باب العريش حيمون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ,خاصة



ن رواحة وعوف وليد بن عتبة يطلبون املبارزة فخرج إليهم ثالثة من األنصار: عبد اهللا بالربيعة و  ابناعتبة وشيبة 

فربز إليهم علي  ,أكفاء كرام وإمنا نريد بين عمنا :من األنصار قالوا :؟ فقالوا من أنتم :ومعوذ ابنا عفراء؛ فقالوا هلم

ه ضربتني لف عبيدة وقرنُ واختَ  ,وقتل محزة قرنه عتبة وقيل شيبة ,فقتل علي قرنه الوليد ,وعبيدة بن احلارث ومحزة

نا حىت مات بالصفراء وكان مِ ضَ يزل لم مال عبيدة وقد قطعت رجله فتحادة فقتاله و فكر علي ومحزة على قرن عبي

 . رَبِهْم )) اْخَتَصُموا ِفي َخْصَمانِ  (( َهَذانِ : علي يقسم باهللا لنزلت هذه اآلية فيهم

محية اجلاهلية؛ ما الذي أمحاهم على القتال ؟ هو طلب الثأر، طلب الثأر حني صرخ  : اآلن قريش عندهاالشيخ 

عمراه؛ ثانيا: ملا برز إليهم ثالثة من األنصار أبوا أن ا و : جعل يندب أخاه يقول و ستها أخرج هذا الرجل و

: علي بن أيب خرج إليهم ثالثة, يعين قريشا؛ نالكننا نريد بين عم كرام و  ءأكفا :قالوا و ,كربا و ةيبارزوهم أنف

املبارزة تفعل يف احلرب ألن  طالب رضي اهللا عنه؛ والثاين: عبيدة بن احلارث؛ والثالث: محزة بن عبد املطلب؛ و

وإن كان بالعكس صار يف هذا إضعاف  ,نفوسهملإذا قتل صاحبهم قرنه صار يف ذلك تقوية  ,فيها تقوية للصف

: إذا طلب العدو املبارزة فإنه ال جيوز لقائد اجليش أن يأذن ألحد باملبارزة إال يف نفوسهم؛ وهلذا قال أهل العلم

أن هذا املبارز سوف يغلب قرنه؛ أما مع االحتمال فال جيوز؛ ألنه ـ يعلم يعين علم ظن وغلب الظن ـ وهو يعلم 

وليد وقتل محزة اللي قرنه يقول قتل ع ,لو غلبه لكسر قلوب املسلمني؛ فهؤالء الثالثة رضي اهللا عنهم كما رأيتم

قرنه عتبة أو شيبة على خالف، وعبيدة بن احلارث قتل قرنه إما عتبة وإما شيبة؛ ولكن كر علي ومحزة ملا اختلف 

عبيدة وقرنه ضربتني كل واحد ضرب اآلخر وهؤالء قد فرغوا من صاحبيهما كروا على صاحب عبيدة وقتلوه؛ ويف 

ألنه نقول ؛ ؟ حصلت مثل هذه املبارزة؛ ال يقال ملاذا قتاله وهو مل يربز معهماهذا دليل على جواز قتل القرن إذا 

  برز مع صاحبهما وألن دمه هدر فإنه حمارب .

يس واستدارت رحى احلرب واشتد القتال وأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الدعاء مث محي الوط: الطالب

ن منكبيه فرده عليه الصديق وقال: بعض مناشدتك ربك فإنه ه عل ومناشدة ربه عزوجل حىت سقط رداؤ واالبتها

فأغفى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إغفاءة واحدة وأخذ القوم النعاس يف حال احلرب مث  ,منجز لك ما وعدك

 )ع وجاء النصر قْ أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النَـ  (: رفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأسه فقال

  فقتلوا منهم سبعني وأسروا سبعني . ,قتلىاملشركني أسرى  ده وأيد رسوله واملؤمنني ومنحهم أكتافوأنزل اهللا جن

إبليس يف صورة سراقة بن بين كنانة من احلرب فتبدى هلم وملا عزموا على اخلروج ذكروا ما بينهم وبني  فصل:

أن تأيت  من لكم اليوم من الناس وإين جار لكم  مالك املدجلي وكان من أشراف بين كنانة فقال هلم: ال غالب

تعبئوا للقتال ورأى عدو اهللا جند اهللا قد فلما  ,فخرجوا والشيطان جار هلم ال يفارقهم ,كنانة بشيء تكرهونه



: إىل أين يا سراقة أمل تكن قلت إنك جار لنا ال تفارقنا ؟ فقال :فقالوا ,نزلت من السماء فر ونكس على عقبيه

ا ال ترون إين أخاف اهللا واهللا شديد العقاب؛ وصدق يف قوله: إين أرى ما ال ترون؛ وكذب يف قوله: إين ين أرى مإ

 أخاف اهللا؛ وقيل: كان خوفه على نفسه أن يهلك معهم وهذا أظهر.

ك ال أن الثاين هو األظهر أن قول الشيطان إين أخاف اهللا ليس خوف عبادة لكنه خاف أن يهل: الشيخ 

كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف  (( كقوله تعاىل:يعذب؛ وهذا  

ألنه لو كان خياف اهللا خوف عبادة لعبده ومل يستكرب عن عبادته؛  ,هذا ليس خوف عبادة اهللا رب العالمين ))

حيح كما قال ابن فإن هذا خوف ليس خوف عبادة؛ فالص ,لكن هذا خوف هالك كما خياف الرجل من الذئب

  القيم إنه أظهر .

 :وملا رأى املنافقون ومن يف قلبه مرض قلة حزب اهللا وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة إمنا هي بالكثرة وقالوا: الطالب

واهللا عزيز ال يغالب حكيم ينصر  ,فأخرب سبحانه أن النصر بالتوكل عليه ال بالكثرة وال بالعدد ,غر هؤالء دينهم

 .القومنصر وإن كان ضعيفا؛ فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة املتوكلة عليه؛ وملا دىن العدو وتواجه من يستحق ال

ما فيولكن كما قلنا  ومن يتوكل على اهللا فإن اهللا عزيز حكيم )) ((وغر هؤالء دينهم قال اهللا تعاىل: : الشيخ 

 ا شرعا حىت يهيئ احملل للنصر؛ ألن من قالسبق إن من التوكل أن يأخذ اإلنسان باألسباب الشرعية اليت أمر: 

فإن توكله ليس بصحيح؛ بل هذا من جنس السخرية باهللا  ,أنا متوكل على اهللا ومل خيرج بشيء مما يقاتل به

لكن إذا فعل اإلنسان ما يقدر عليه مع قيام األمر  ,عزوجل واالستهزاء به؛ ألن اهللا تعاىل قرن أشياء بأسباا

  كل فإنه ينصر .الشرعي وحقق التو 

يف وملا دىن العدو وتواجه القوم قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الناس فوعظهم وذكرهم مبا هلم : الطالب

وأخربهم أن اهللا قد أوجب اجلنة ملن استشهد يف  ,وثواب اهللا اآلجل والظفر العاجل ت من النصراثبالصرب وال

بخ بخ  :نعم؛ قال :يا رسول اهللا جنة عرضها السموات واألرض؟ قال :فقال عمير بن الهمام فقالسبيله؛ 

ال واهللا يا رسول اهللا إال رجاء أن أكون من أهلها؛  :ما يحملك على قولك بخ بخ ؟ قال :يا رسول اهللا؛ قال

لئن حييت حتى آكل  :فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال :فإنك من أهلها قال :قال

وأخذ رسول اهللا  نها لحياة طويلة فرمى بما معه من التمر ثم قاتل حتى قتل فكان أول قتيل؛تمراتي هذه إ

 صلى اهللا عليه وسلم مأل كفه .



هذا هو اإلميان انظر إىل هذا الرجل رضي اهللا عنه ملا أخربه النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن اجلنة عرضها : الشيخ 

 .تمرات وجعل يأكلالرآها رأي عني؛ وهلذا ملا أخرج ييقنها كأمنا السموات واألرض ما صار عنده أدىن شك، ت

  قال: لئن حييت حىت آكل مترايت هذه إا حلياة طويلة فرمى ا وقاتل حىت قتل، اهللا أكرب سبحان اهللا ـ  ؛

منهم وأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مأل كفه من احلصباء فرمى ا وجوه العدو فلم ترتك رجال : الطالب

 ((وشغلوا بالرتاب يف أعينهم وشغل املسلمون بقتلهم فأنزل اهللا يف شأن هذه الرمية على رسوله:  ,إال مألت عينيه

وقد ظن طائفة أن اآلية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته هللا وأنه  وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى ))

 ذكورة يف غري هذا املوضع ومعىن اآلية أن اهللا سبحانه .هو الفاعل حقيقة؛ وهذا غلط منهم من وجوه عديدة م

  من هذه الطائفة ؟ : الشيخ 

  شاعرة؛ : األالطالب

  ال؛ : الشيخ

  ربية، : اجلالطالب

إن اإلنسان ليس هو الفاعل، إن اإلنسان آلة؛ فليس هو الصائم وال  :اجلربية عكس هذا، اجلربية يقولون: الشيخ

 ما رميت إذ رميت )) ((فهنا قال:  وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى )) (( :املزكي وال احلاج وال الرامي

 :بل رمى إذ رمى؛ لكن نقول :قد يقول قائل وما رميت إذ رميت )) (( :هذا قد يقول قائل تناقض هذا كيف

وإيصال الرمية إىل املرمي هذا شيء آخر غري الفعل؛ فاإلنسان مثال قد يرمي فيوجد هواء شديد مثال  ,الرمي فعل

؟  للسهم فيحمله إىل أبعد؛ فالرمي الذي هو الفعل من من ؛ وقد يرمي ويكون هناك هواء مدابريرد السهم

  من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛: الطالب

يعين أوصل هذا الرتاب إىل أعينهم  ولكن اهللا رمى )) ((ة ؟ من اهللا؛ فقوله: والرمي الذي هو اإلصاب: الشيخ 

أما إىل أعني كل واحد منهم وهم  ,لكان يصل إىل أدناهم إن وصل ,ولو كان األمر بفعلك ما وصل إىل أعينهم

  ما بني تسعمائة وألف فهذا ليس بطاقة النيب صلى اهللا عليه وسلم .

ومعىن اآلية أن اهللا سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفا عنه اإليصال الذي مل حيصل برميته؛ فالرمي : الطالب

يراد به احلذف واإليصال فأثبت لنبيه احلذف ونفا عنه اإليصال؛ وكانت املالئكة يومئذ تبادر املسلمني إىل قتل 

د في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع بينما رجل من المسلمين يومئذ يشت (أعدائهم؛ قال ابن عباس: 

إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا فنظر إليه  ,أقدم حيزوم :فوقه وصوت الفارس فوقه يقول طو سضربة بال



ر ذلك أجمع فجاء األنصاري فحدث بذلك رسول فاخض طو سم أنفه وشق وجهه كضربة الطفإذا هو قد خ

  .) من مدد السماء الثالثة صدقت، ذلك :اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

هنا يتبني أن املالئكة قاتلت مع املسلمني فأخرجه مسلم يف اجلهاد فاحلديث صحيح؛ إذا  : عندي يقولالشيخ 

هذا اسم هلذا امللك الذي  و ,أقبل حيزوم :وهذا القتال قتال يعلم بأثره؛ ألن الرجل مسع صوت الفارس يقول

  على هذا املشرك .ضرب الرجل املشرك؛ وظهر أثر الضربة 

إني ألتبع رجال من المشركين ألضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي ( وقال أبو داود املازين: : الطالب

إن هذا  :فعرفت أنه قد قتله غيري؛ وجاء رجل من األنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا فقال العباس

فقال  ,ما أراه في القوم س وجها على فرس أبلقمن أحسن النا لقد أسرني رجل أجلح ,واهللا ما أسرني

بين عبد املطلب أسر من  و ؛) اسكت فقد أيدك اهللا بملك كريم :أنا أسرته يا رسول اهللا؛ فقال :األنصاري

ملا رأى  عجمه الكبري عن رفاعة بن رافع قال:يل، ونوفل بن احلارث؛ وذكر الطرباين يف معقِ ثالثة: العباس، و 

الئكة باملشركني يوم بدر أشفق أن خيلص القتل إليه فتشبث به احلارث بن هشام وهو يظنه إبليس ما تفعل امل

قال: اللهم  رفع يديه و نفسه يف البحر و خرج هاربا حىت ألقىسراقة بن مالك فوكز يف صدر احلارث فألقاه مث 

يا معشر الناس ال  :فأقبل أبو جهل بن هشام فقال ,إين أسألك نظرت إياي وخاف أن خيلص إليه القتل

وليد فإم قد الوال يهوننكم قتل عتبة وشيبة و  ,يهزمنكم خذالن سراقة إياكم فإنه كان على ميعاد من حممد

ألفني رجال منكم قتل رجال منهم ولكن خذوهم  ال و ,العزى ال نرجع حىت نقرم باحلبال الالت و فو ,لواعجِ 

هل يف ذلك اليوم فقال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا مبا ال نعرفه أخذا حىت نعرفهم سوء صنيعهم؛ واستفتح أبو ج

إن تستفتحوا فقد  ((فانصره اليوم؛ فأنزل اهللا عزوجل:  عندكاللهم أينا كان أحب إليك وأرضى    حنه الغداة,فأ

مع جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن اهللا 

وملا وضع املسلمني أيديهم يف العدو يقتلون ويأسرون وسعد بن معاذ واقف على باب اخليمة اليت  المؤمنين ))

فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي العريش متوشحا بالسيف يف ناس من األنصار رأى رسول اهللا صلى اهللا 

كأنك تكره   (: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعليه وسلم يف وجه سعد بن معاذ الكراهية ملا يصنع الناس ف

أجل واهللا كانت أول وقعة أوقعها اهللا بالمشركين وكان اإلثخان في القتل أحب إلي  :ما يصنع الناس ؟ قال

  .) من استبقاء الرجال

يثخن في ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى  ((قال اهللا تعاىل: كما هذا هو الذي جاء به القرآن  : و الشيخ 

فسعد بن معاذ كما تعلمون أنه سيد األوس رضي اهللا عنه  األرض تريدون عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة ))



ولكن كان رأي النيب عليه الصالة والسالم ورأي أبو بكر أن يؤسروا ويؤخذ منهم  ,أحب أن يقتلوا وأن ال يؤسروا

  الفداء بدون قتل؛ والقصة مذكورة يف سورة األنفال .

من ينظر لنا ما صنع أبو  (برزت احلرب ووىل القوم منهزمني قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وملا : لطالبا

 :أنت أبو جهل؛ فقال :فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد وأخذ بلحيته فقال) جهل 

وهل فوق رجل قتله قومه ؟  :هللا ؟ فقالهللا ولرسوله وهل أخزاك اهللا يا عدو ا :؛ فقال؟ لمن الدائرة اليوم

فرددها ـ اهللا الذي ال إله إال هو  : ( قتلته؛ فقال :فقتله عبد اهللا ثم أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال

) ثم قال: اهللا أكبر الحمد هللا الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده انطلق أرنيه ـ ثالثا 

  هذا فرعون هذه األمة ) .(  فانطلقنا فأريته إياه فقال:

رأس قريش  ي هو رأس الكفر ويف هذا احلديث دليل على فوائد أوال: أن اهللا تعاىل أذل هذا اخلبيث الذ: الشيخ 

الثاين: أن الذي قتله شابان  مسعتم ما قال يف أول الغزوة؛ و على قتل النيب عليه الصالة والسالم و احملرض و

والثالث: أن الذي أجهز عليه رجل من رعاة الغنم حىت إنه يف بعض الروايات ملا  صغريان ليسا من علية القوم؛

يعين ميسك برأسه  ,لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم :أنا عبد اهللا بن مسعود؛ قال :؟ قال له من أنت :قال

ه اهللا عزوجل، يكون رعاة هو من رعاة الغنم؛ لكن هكذا الدين إذا أظهر  رجل من علية القوم فيذحبه ذبح الشاة و

  الغنم هم األشراف وامللوك .

 عليه الصالة والسالم من عدوه؛ وأن اإلنسان إذا حبث عن عدوه أين راح أين ذهب؛ يبوفيه أيضا: استثبات الن

ليس هذا من الذل أو الذعر أو اخلوف؛ بل هذا من احلزم والعزم أن ننظر ماذا فعل  ,فإن هذا من احلزم والعزم

قتلته كرر ثالث مرات  :وملا قال ,وهلذا طلب النيب عليه الصالة والسالم من يتحسس عنه وعن أخباره العدو؛

  حىت مثل بني يديه . يعين حتلف باهللا الذي ال إله غريه )اهللا الذي ال إله إال غيره ؟ (: قال

: رأس بن عوف أمية بن خلف وابنه عليا فأبصره بالل وكان أمية يعذبه مبكة فقال وأسر عبد الرمحن: الطالب

مجاعة من األنصار واشتد عبد الرمحن ما حيرزمها منهم  , مث استوخىال جنوت إن جنا الكفر أمية بن خلف

ى نفسه عليه فضربوه فأدركوهم فشغلهم عن أمية بابنه ففرغوا منه مث حلقومها فقال له عبد الرمحن: ابرك فربك فألق

من  :بالسيوف من حتته حىت قتلوه وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرمحن بن عوف قال له أمية قبل ذلك

ذاك الذي فعل بنا األفاعيل؛ وكان  :ذلك محزة بن عبد املطلب؛ فقال :؟ فقال الرجل املعلم يف صدره بريشة نعامة

وأخذه فلما قتله قال له: أنا خري لك من هذه األذراع فألقاها مع عبد الرمحن أذراع قد استلبها فلما رآه أمية 

  . جعين بأذراعي وبأسريي : يرحم اهللا بالال فاألنصار كان يقول



  أسر وال أذراع؛ األذراع ذهبت واألسري قتل . ؟ ألن ما أصاب كذلكب يء فجعهش ي: ألالشيخ 

 (: ال من حطب فقالاهللا عليه وسلم جذعطاه النيب صلى وانقطع يومئذ سف عكاشة بن حمصن فأالطالب: 

ه أبيض فلم يزل عنده يقاتل به عاد يف يده سيفا طويال شديدا فلما أخذه عكاشة وهز  ؛) دونك هذا دونك هذا

   حىت قتل يف الردة أيام أيب بكر.

  : اهللا أكرب اهللا أكرب.الشيخ

يرى منه إال احلدق فحمل عليه الزبري  ولقي الزبري عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج يف السالح ال: الطالب

 :طرفاها قال عروة ىنهد أن نزعها وقد انثحبربته فطعنه يف عينه فمات فوضع رجله على احلربة مث متطى فكان اجلَ 

فسأله إياها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعطاه إياها؛ فلما قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذها مث 

فلما قبض عمر أخذها مث طلبها  ,سأله إياها عمر فأعطاه إياهاأبو بكر فلما قبض  ,أعطاه إياهاطلبها أبو بكر ف

  بن الزبري وكانت عنده حىت قتل.فلما قبض عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد اهللا ,عثمان فأعطاه إياها

ألنه جعل السهم على  ,اإلصابةفعل الزبري يدل على أمرين: القوة الشديدة والثاين : هذا من الغرائب, الشيخ 

ومع ذلك دخل السهم يف عينه حىت إنه  ,عينه ال يرى منه إال احلدق العني؛ جعل السهم على عينه وأصاا

نت أيضا من شدة الضربة؛ وهذه سبحان اهللا إذا رأيت لرجل نزعها وبشدة أخرجها؛ وقد انثاعلى بشدته وطأ 

  ـ اهللا أكرب .كيف هذا ؟   :هذه القوة يف السابقني تقول

رسول اهللا صلى اهللا عليه فيها ت عيني فبصق ففقئميت بسهم يوم بدر رُ (  :وقال رفاعة بن رافع: الطالب 

  وسلم ودعا لي فما آذاني منها شيء ).

  : اهللا أكرب.الشيخ

عشيرة بئس ( وملا انقضت احلرب أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت وقف على القتلى فقال: : الطالب

مث  ؛) النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس

ربيعة ويا شيبة بن ربيعة  بنَ  يا عتبةُ ( أمر م فسحبوا إىل قليب من قلب بدر فطرحوا فيه مث وقف عليهم فقال: 

جدت ما وعدني ربي حقا؛ فقال عمر بن فإني و ؟ ويا فالن ويا فالن هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا 

والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول : ا تخاطب من أقوام قد جيفوا؛ فقاليا رسول اهللا م :الخطاب

مث أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعرصة ثالثا وكان إذا ظهر ؛ ) منهم ولكنهم ال يستطيعون الجواب

فلما كان  ,ومعه األسارى واملغامن ,ارحتل مؤيدا منصورا قرير العني بنصر اهللا له على قوم أقام بعرصتهم ثالثا، مث

مث ملا نزل بعرق الضبية ضرب عنق عقبة بن أيب  ,بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن احلارث بن كلدة



فأسلم  ,باملدينة وحوهلاودخل النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة مؤيدا مظفرا منصورا قد خافه كل عدو له  ,معيط

ومجلة من حضر بدرا  ,وحينئذ دخل عبد اهللا بن أيب املنافق وأصحابه يف اإلسالم ظاهرا ,بشر كثري من أهل املدينة

من املسلمني ثالث مائة وبضعة عشر رجال، من اهلاجرين ستة ومثانون، ومن األوس أحد وستون، ومن اخلزرج 

عند اللقاء ألن منازهلم   وأصرب ى اخلزرج وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكةمائة وسبعون؛ وإمنا قل عدد األوس عل

 ال يتبعنا إال من كان ظهره حاضرا(  ت يف عوايل املدينة وجاء النفري بغتة وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم:كان

يكن عزمهم على  ملم حىت يذهبوا إىل ظهورهم فأىب, و فاستأذنه رجال ظهورهم يف علو املدينة أن يستأين  ),

واستشهد من  ,ولكن مجع اهللا بينهم وبني عدوهم على غري ميعاد ,اللقاء وال أعدوا له عدته وال تأهبوا له أهبته

املسلمني يومئذ أربعة عشر رجال ستة من املهاجرين وستة من اخلزرج واثنان من األوس وفرغ رسول اهللا صلى اهللا 

  ل .عليه وسلم من شأن بدر واألسارى يف شوا

مث ض بنفسه صلوات اهللا وسالمه عليه بعد فراغه بسبعة أيام إىل غزو بين سليم واستعمل على املدينة  فصل :

  ر فأقام عليه ثالثا مث انصرف ومل يلق كيدا .أم مكتوم؛ فبلغ ماء يقال له الكد سباع بن عرفطة وقيل: ابن

 أبو سفيان أن ال ميس رأسه ماء حىت يغزو رسول اهللار ملا رجع فل املشركني إىل مكة موتورين حمزونني نذو  فصل:

, وبات ليلة واحدة عند سالم بن يف طرف املدينة أتى العريض راكب حىت ئيتصلى اهللا عليه وسلم؛ فخرج يف ما

رجال من  , وقتلارا من النخله من خرب الناس فلما أصبح قطع أصو م اليهودي فسقاه اخلمر وبطل لمشك

ر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخرج يف طلبه فبلغ قرقرة الكدر وفاته , ونذكر راجعا  األنصار وحليفا له مث

وكان  ,وطرح الكفار سويقا كثريا من أزوادهم يتخففون به فأخذها املسلمون فسميت غزوة السويق ,أبو سفيان

جندا يريد غطفان  غزاجة مث ذلك بعد بدر بشهرين؛ فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة بقية ذي احل

فرا كله من السنة الثالثة مث انصرف ومل يلق ن عفان رضي اهللا عنه فأقام هناك صواستعمل على املدينة عثمان ب

  ا .حرب

األول مث خرج يريد قريشا فاستخلف على املدينة ابن أم مكتوم فبلغ حبران معدنا  افأقام باملدينة ربيع فصل:

  اآلخر ومجادي األوىل مث انصرف إىل املدينة . ارع ومل يلق حربا؛ فأقام هنالك ربيعباحلجاز من ناحية الفُ 

مث غزا بين قينقاع وكانوا من يهود املدينة فنقضوا عهده فحاصرهم مخسة عشر ليلة حىت نزلوا على حكمه  فصل :

وا سبعمائة مقاتل وكانوا وكان وهم قوم عبد اهللا بن سالم ,وأحل عليه فأطلقهم له ,فشفع فيهم عبد اهللا بن أيب

 ة وجتارا .صاغ

  فصل يف قتل كعب بن األشرف. 



م ؟ السائل عبد اهللا بن سَالم أو سال :  

م. الشيخ عبد اهللا بن سَالم, جزاك اهللا خريا, هو قرأ سال :  

م, وهذا, السائل ال, األول سال :  

  : حىت ذلك الظاهر أنه بالتخفيف.الشيخ

وكان  ,وكان شديد األذى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ,ود وأمه من بين النظريوكان رجال من اليه: الطالب

فلما كانت وقعة بدر ذهب إىل مكة وجعل يؤلب على رسول اهللا صلى اهللا  ,يشبب يف أشعاره بنساء الصحابة

مث رجع إىل املدينة على تلك احلال؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من لكعب  ,عليه وسلم وعلى املؤمنني

وامسه سلكان ـ رسوله؛ فانتدب له حممد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة  فإنه قد آذى اهللا و ؟ بن األشرف

هللا صلى اهللا عليه بس بن جرب وأذن هلم رسول امن الرضاع واحلارث بن أوس وأبو ع وهو أخو كعبـ بن سالمة 

فذهبوا إليه يف ليلة مقمرة وشيعهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ,وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كالم خيدعونه به

إليه فأظهر له موافقته على االحنراف عن رسول اهللا  نتهوا إليه قدموا سلكان بن سالمهفلما ا ,إىل بقيع الغرقد

فأجام  ,يرهنوه سالحهم فكلمه يف أن يبيعه وأصحابه طعاما و ,ضيق حاله وشكا إليه ,صلى اهللا عليه وسلم

 و ,ورجع سلكان إىل أصحابه فأخربهم فأتوه فخرج إليهم من حصنه فتماشوا فوضعوا عليه سيوفهم ,إىل ذلك

ا أوقدو  و ,ت من حوله, وصاح عدو اهللا صيحة شديدة أفزعثنته فقتلهوضع حممد بن مسلمة مغوال كان معه يف 

جرح  و ,هو قائم يصلي وجاء الوفد حىت قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من آخر الليل و ,النريان

فأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه  ,فتفل عليه رسول اهللا عليه وسلم فربئ ,احلارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه

  وله .ه وحماربتهم اهللا ورسوسلم يف قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهد

  وملا قتل اهللا أشراف قريش ببدر .فصل يف غزوة أحد : 

ملباح الدم؛ وهذا كافر مباح قصة كعب بن أشرف فيها دليل على جواز املخادعة، املخادعة بالكافر ا: الشيخ 
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